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چکیده
هدف این پژوهش یافتن فاکتورهای تاثیرگذار بر بومیسازی صنعت خودرو در ایران و هدف دیگر آن
شناسایی روند بومیسازی صنعت خودرو ترکیه و تطبیق عوامل موفقیت این کشور با شرایط ایران است.
این امر از طریق مطالعه کتابخانهای و مصاحبه نیمساختاریافته با  02نفر از خبرگان حوزه صنعت خودرو
و تحوالت کشور ترکیه در سطوح عالی ،اعم از مسئولین دولتی ،مدیران خودروسازان و قطعهسازان،
پژوهشگران این حوزه و اساتید دانشگاه صورت پذیرفت .مصاحبهها تا آنجا ادامه یافتند که پژوهشگران
احساس کردند ،دادهها تکراری شده و به حد اشباع رسیده است .سپس تحلیل دادههای کیفی با استفاده
از تحلیل تم صورت گرفت که در نتیجه آن  212کد اولیه در قالب  04کدثانویه که در  1گروه مفاهیم
اصلی (تمهای اصلی) برطبق نظر خبرگان طبقهبندی گردیدند .نتایج نشان میدهد تمامی مفاهیم اصلی
شناسایی شده بر بومیسازی تاثیرگذار هستند که در این میان عوامل فرهنگی اجتماعی ،عوامل زمینهای
میباشند .پس از شناسایی عوامل مؤثر بر بومیسازی صنعت خودرو و انجام مطالعه تطبیقی میان دو
کشور ایران و ترکیه ،نتایج حاکی از آن است که ایران به صورت کلی دربسیاری ازمفاهیم اصلی مذکور
دارای ضعف میباشد .عدم موفقیت کشور ایران نسبت به ترکیه در بومیسازی صنعت خودرو حاصل
تفاوت در عواملی از جمله :سیاسی ،قانونی ،اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی ،محیط داخلی صنعت خودرو و
زیرساخت میباشد.
واژههای کلیدی :صنعت خودرو ،بومیسازی ،سیاستگذاری ،ترکیه ،ایران
طبقهبندی R0 ،R0 ،R38 ،L15 ،L62 :JEL
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مقدمه
امروزه اتخاذ سیاستهای کارآ و درعین حال عملیاتی ،اولین گام برای هموارسازی و دستیابی به اهداف
موردنظر در صنایع مختلف بویژه خودروسازی است؛ صنعت استراتژیک خوروسازی ،بزرگترین صنعت
جهان و دومین فعالیت عمده اقتصادی پس از بانکها است (احمدی و همکاران .)0922 ،به گونهای که
لئو 0و همکاران ( )2104معتقدند؛ صنعت خودرو به پایه و اساس صنایع ملی تبدیل شده است و میتواند
سطح کلی تولید صنعت آن کشور را نشان دهد .این صنعت از طریق صادرات و تولید نقش مهمی را در
فعالیت اقتصادی کشورها ایفا میکند (راسیا .)2112،2به همین دلیل و به خاطر ارتباط با بیش از  11صنعت
دیگر ،به لکوموتیو صنایع مشهور شده است (مرکز پژوهشهای مجلس ،دفتر مطالعات انرژی ،صنعت و
معدن .)0910 ،روند تکاملی صنعت خودرو در جهان نشان میدهد که از سال  1896تاکنون تحوالت رو
به پیشرفت و به هم تنیدهای تداوم پیدا کرده تا اینکه در اواخر دهه  1940و اوایل دهه  0191میالدی،
برونسپاری فعالیتهای تأمین قطعات و خدمات ،شروع و تحوالت جدید در زنجیره تأمین شکل گرفت
(مرکز پژوهشهای مجلس ،دفتر مطالعات انرژی ،صنعت و معدن .)0919 ،در این مسیر برای آن دسته از
کشورهای در حال توسعه که از روند رشد و توسعه صنعت خودرو عقب ماندهاند و شکاف تکنولوژیکی
عمیقی با کشورهای پیشرو دارند ،ایجاد و خلق تکنولوژی فرآیندی زمانبر و پرهزینه است که در نهایت
موجب اتالف هزینههای انسانی و مالی میشود (ماتیاژگان 9و همکاران .)2102 ،درنتیجه باید از فرآیند
برونزا که شامل خرید و انتقال تکنولوژی از کشورهای پیشرفته است ،استفاده نمایند (مؤمنی و مسعودی،
.)0910
از سوی دیگر ،در سالهای اخیر ،پروژههای انتقال فنآوری متعددی در کشور صورت گرفته است ،اما
به هدف اصللی خود؛ یعنی ،جذ ،،بومیسلازی ،ارتقای فنآوری و رسیدن به نوآوری در تولید نمونههای
جدید؛ دست نیافتهاند (شفیعا و موسوی لقمان .)0910،عالوه بر آن برای شناسایی ،انتقال ،جذ ،و توسعه
تکنولوژی بلاید به زمینههای بومی توجه کرد (مؤمنی و مسلللعودی .)0910 ،بسلللیاری از شلللرکتهای
چندملیتی با توجه به عملکرد ضلعیف مالی که داشلتهاند به مسلئله بومیسازی به صورت جدیتری نگاه
کردهاند ،زیرا بومیسلازی باع صلرفهجویی در هزینههای این شرکتها میشود (مک ایساک.)2109 ،0
شلللرکتهای محلی باید بتوانند فناوری را با شلللرایط بومی هماهنن کنند و تجربه را با تکنولوژی اد ام
نمایند (اشلللمیت و هانتلر .)2101 ،9در خاورمیانه ،دو کشلللور ایران و ترکیه از گذشلللتهای دور ،دو رقیب
سلیاسلی ،تجاری ،صلنعتی ،گردشگری و اقتصادی بودهاند.تا سال  2102هر دو کشور با تولید حدوداً یک
میلیون دستگاه در سال رقابت نزدیکی با یکدیگر داشتند .اما در سالهای اخیر شاهد رشد و سبقت گرفتن
کشلور ترکیه از ایران در صلنعت خودرو هستیم به گونهای که در سال  2102ترکیه با تولید بیش از 0/9
برابری خودرو نسلللبلت به ایران جزو ده کشلللور برتر تولیدکننده خودرو قرار گرفت (برگرفته از آمارهای
سللازمان بین المللی تولیدکنندگان خودرو) .همینین این سللبقت گرفتن باع ایجاد شللکاف تکنولوژیکی
عظیمی میان این دو کشور شده است .امروزه بخش اعظمی از تولید کشور ترکیه به کشورهای آسیایی و
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اروپایی صادر میشود (موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی .)0912،به گونهای که از ترکیه به عنوان
یکی از قطلبهلای تولیلد و مونتلاژ منطقهای و جهانی نام میبرند (پاکر 0و همکاران .)2102 ،از طرفی،
پژوهشلگران و خبرگان صلنعت خودرو بر این باورند که رشلد صلنعت خودرو کشور ترکیه به دلیل انتقال
فناوری و بومیسللازی بیش از  91درصللد محصللوالت شللرکتهایی نظیر هیوندای ،تویوتا و ...در ترکیه
میباشد .نکته قابل مالحظه این است که کشور دریافت کننده دانش و یا تکنولوژی باید توانایی تهیه ،به
کارگیری و گسترش فناوری دریافتی را داشته باشد ،در یراینصورت فرآیند انتقال ،ناقص بوده و کشور را
وادار به خرید مجدد دانش یا تکنولوژی میکند (قبادی .)0921 ،با توجه به تجربیات کشللورهای توسللعه
یافته و در حال توسلعه در زمینه خودروسلازی و اسلتراتژیهای بکار برده شلده ،احسلاس میشود صنایع
خودروسازی ایران از فرصتهای خود جهت بومیسازی و ارتقاء تکنولوژی با بهرهگیری از توان اقتصادی
و تکنولوژیکی شللرکای خارجی ،به خوبی بهرهبرداری نکرده اسللت در حالی که کشللور ترکیه سللعی در
بومی سلازی و اسلتفاده از فرفیت داخلی جهت ارتقا صلنعت خود داشته و این سبب شده است ،ترکیه به
کشلوری مطرح در زمینه بومی سازی تبدیل شود .این پژوهش سعی بر آن دارد با بررسی تجربیات موفق
کشور ترکیه و در خالل آن سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و مطالعه شرایط حاکم بر کشور
ترکیله و ایران ،خأل موجود در مطلالعلات پیشلللین که عدم نگاه جامع بر تمامی عوامل تاثیرگذار و بومی
نکردن یافتههای تحقیق و همینین دسلته بندی صلحیح عوامل شناسایی شده جهت قابل استفاده بودن
این یافتهها ،برای برون رفت از شلرایط نابسلامان کنونی است ،را پر کرده تا ایران بتواند به عنوان رقیبی
مطرح در منطقه خاورمیانه برای کشور ترکیه باشد .لذا اهداف پژوهش شامل:
 -0شناسایی عوامل موفقیت بومی سازی صنعت خودرو در ایران
 -2تطبیق شرایط کشور ترکیه با ایران است.
براین اسلاس ،پژوهش حاضلر درپی پاسلخ به این پرسلش است که چه عواملی بر موفقیت سیاستهای
بومیسازی صنعت خودرو در ایران باتوجه به تجربه کشور ترکیه اثر گذارند؟
مبانی نظری
بومیساایی .جوری و پتیسللون )2112( 2به نقل از انجمن اسللتاندار بومیسللازی صللنایع 9و مجله
جهانی تجارت ،بومیسللازی 0را به عنوان فرآیند تطبیق یا اصللالح محصللوالت یا خدمات برای بازارهای
مختلف تعریف میکنند .وایلرداسک و سوهیرو )2112( 9بیان میکنند که بومیسازی به عنوان استفاده از
منابع ،خدمات و فرآیندهای بومی اسللت و این صللرفاً به اسللتفاده از کارگران بومی و یا قطعات و وسللایل
محلی نمیباشللد ،بلکه قلمروها و حوزههای فراوانی را پوشللش میدهد .به طور کلی بسللیاری از تعاریف
پیرامون بومیسازی ،به تغییر محصوالت و خدمات با تاکید بر ورودیهای محلی و استفاده از منابع بومی
تمرکز و تاکید میکنند (التوه 1و همکاران.)2102 ،
بر همین اساس تعریف بومیسازی در پژوهش حاضر به شرح زیر است:
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بومیسللازی فرآیندی اسللت که در آن با اتکا و در راسللتای مزیتها و با اسللتفاده از منابع ،خدمات،
تکنولوژی و فرآیندهای بومی ،تطبیق یا اصلالح محصوالت و خدمات برای بازار بومی صورت میگیرد و
در طی آن دانش و تکنولوژی به کار رفته در محصللول یا خدمت به صللورت کامل و یا درصللدی از آن،
توسط شرکت مادر به محل موردنظر منتقل میشود.
الزم به ذکر اسلللت ،گسلللتره بازار بومی میتواند از مرزهای جغرافیایی یک کشلللور تا مجموعهای
کشورهای همسایه و یا کشورهایی با ویژگیهای مشترک باشد.
ترکیه .گذر از خودرو ملی و پیشروی به سمت مونتاژ محصوالت سایر کشورها موجب رشد اقتصادی،
اشلتغال زایی و انتقال فناوری روز دنیا به نیروی کار ترکیه شلده اسلت (موسسه مطالعات و پژوهشهای
بازرگانی .) 0912 ،تجربه این کشلور از آن جهت حازز اهمیت اسلت که این کشلور توانسته با کمترین بار
مالی و فشار به جامعه از یک واردکننده به صادرکننده بزرگ خودرو در مدت زمانی محدود تبدیل شود که
آن را میتوان نتیجه تغییر در راهبرد اقتصللادی این کشللور از جایگزینی واردات به توسللعه صللادرات و
آزادسلازی اقتصلادی ،دانسلت (سلازمان توسعه تجارت ایران .)0924 ،پیش از ورود این کشور به اتحادیه
گمرکی با اروپا ، 0صنایعی از جمله اتومبیل سازی از حمایت باالیی برخودار بودند و ورود این کشور به این
توافق پایانی بر حمایتهای سلنگین دولت در صلنعت خودرو سازی بود و همینین شرکتهای داخلی را
مجبور به سرمایهگذاری کرد (موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی .)0912 ،عالوه بر آن تاثیرگذاری
گروههای ذینفع داخلی را در سلللیاسلللتگذاری تجاری کاهش داد و دولت را مجبور به ایجاد بازار آزاد کرد
(تیماز و ایلماز .)2104 ،2بزرگترین اقدام ترکیه درسللال های  2111تا  2111نامزدی برای عضللویت در
اتحادیه اروپا 9اسلت ک ه به موجب این درخواست اصالحاتی در زمینه سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ترکیه
رخ داد (مقدس .)0910 ،پیوسلتن این کشلور به معاهدات بینالمللی از جمله عضلویت در سازمان تجارت
جهانی ،0سللازمان همکاریهای اقتصللادی 9و ،...موجب دسللتیابی این کشللور به بازار بیش از یک میلیارد
نفری در سللطح دنیا شللده اسللت؛ عالوه بر آن این پیمانها برای سللرمایهگذار خارجی ر بت و اطمینان
سلللرمایهگذاری را ایجاد نموده اسلللت .از طرفی باسلللاران )2101( 1بیان میکند که اسلللتفاده منظم از
سیستمهای ایزو 4تأثیر مستقیمی بر ایجاد حقوق مالکیت صنعتی در ترکیه دارد و در کنار آن سبب توسعه
فعالیتهای تحقیق و توسللعه و افزایش نوآوری در این کشللور میشللود .فعالیتهای تحقیق و توسللعه در
ترکیه سلبب نازل گشتن به رتبه سوم جهانی در سهم هزینههای تحقیق و توسعه 2صنعت خودروسازی از
مجموع کل مخارج انجام شده در کل صنعت توسط بخش خصوصی پس از آلمان و ژاپن در سال ،2100
شد (ایلماز و استاگلو .)2109 ،1موقعیت مکانی و دسترسی به آ،های آزاد و قرارگیری در شاهراه ارتباطی
اروپا و آسلیا ،پایین بودن هزینهها ،نیرویکار جوان ،حمایت از کارآفرینی و تولید و سهولت سرمایهگذاری
نمونهای از مزیتهای ترکیه برای جذ ،سللرمایه داخلی و خارجی و تبدیل شللدن به تولیدکننده بزرگ در
زنجیره ارزش جهانی خودرو اسلت (موسلسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی .)0912 ،لذا صنعت خودرو
این کشللور را به یکی از پرتحرکترین صللنایع تبدیل کرده اسللت (تیماز و ایماز .)2101 ،مضللافا اینکه
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موفقیت صنعت خودرو وابسته به مجموعه تأمینکنندگان است و پژوهشها نیز نشان میدهد خودروسازان
ترکیه به صلورت قابل توجهی از اصول تولید نا 0،بهره میبرند (گرزا 2و همکاران)2109 ،؛ در نتیجه این
کشلور به عنوان یکی از کشلورهای کارآفرین در تولید و صادرات شناخته شده است (ارکان و الدریمکی،9
.)2109
سیاستگذاری .سیاستگذاری 0را می توان "شیوه مشخص شکلدادن به عمل" یا مجموعه اقدامات
هدفمند دانسلللت که مجموعهای از افراد در مواجه با مشلللکل یا موضلللوعی خاص ،آن را دنبال میکنند
(کریمی و پارسلا .)0912 ،ملکمحمدی ( )0929سیاستگذاری را پدیدهای میداند که تحت تأثیر شرایط
اجتماعی ،اقتصللادی ،سللیاسللی ،سللاختار دولت در سللطوح ملی و محلی ،هنجارهای فرهنگی و شللرایط
بینالمللی می باشد،که مجموعهای از کنشها و فعالیتهای دولت در پاسخ به مسازل اجتماعی است.
مراحل ششگانه سیاستگذاری عبارتنداز" :تعیین دستور کار ،تدوین سیاست ،اجرای سیاست ،ارزیابی
سلیاسلت ،تغییر و مرحله پایان سلیاست" (ملکمحمدی 0919 ،و اشتریان .)0910 ،نامداریان ( )0919در
پژوهشلی بیان میدارد :سیاستگذاری مبتنی بر شواهد به عنوان رویکردی جدید به چرخه سیاستگذاری
عمومی در بسیاری از کشورها رواج یافته و بر این فرض استوار است که تصمیمهای سیاسی باید در کنار
استفاده از قضاوتها و نظر سنجیها با شواهد دردسترس و برپایه یک تجزیه و تحلیل منطقی اتخاذ شوند
که یکی از شلللواهد مهم در این رویکرد آمار و اطالعات اسلللت .همینین رهبر و امیری ( )0910اذعان
میدارند در هنگام تدوین سلیاستها بهرهگیری از مطالعات تجربی در حوزه اقتصاد رفتاری میتواند ما را
در دسلتیابی به سلیاسلتهای کارآمدتر یاری کند .رمضلانی و همکاران ( ) 0912سیاستگذاری عمومی را
مطلالعه دولت در عمل میدانند و براسلللاس پژوهش وحید ( )0922عملکرد دولت ،تصلللمیمگیرندگان و
سلیاسلتگذاران در پنج مرحله قابل تقسلیم بندی است :مرحله شناخت مشکل و در دستور کار قرار گرفتن
توسلط حکومت ،ارازه راهحل ،تصمیمگیری ،اجرا و مرحله ارزیابی .بنابراین بررسی نقش ایدهها و ارزشها
در سلیاستگذاری عمومی یکی از رویکردهای مهم در تحلیل سیاستگذاری عمومی است (ملکمحمدی و
کمالی .)0919 ،برنامهریزی و سللیاسللتگذاری جهت توانمندی رقابتی میتواند زمینهسللاز دسللترسللی به
بازارهای بینالمللی و بهبود کارایی اقتصاد داخلی باشد که از طریق افزایش مزیت رقابتی و ورود به عرصه
رقابت در سطح بینالملل محقق میگردد (دهقانی سلطانی و آذر.)0911 ،
پیشینه پژوهش
در این بخش به بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه بومیسازی اشاره خواهیم داشت.

. Erkan & Yildirimci
. Policy Making

3
4

. Lean Manufacturing
. Garza

1
2
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جدول  .0خالصه پژوهشهای پیشین داخلی و خارجی (به ترتیب زمانی)
نام محقق یا گروه
تحقیقاتی
پیشینه داخلی

سال
تحقیق

پژوهان

0924

معمارنژاد و همکاران

0922

قبادی

0921

مؤمنی و مسعودی

0910

شلللفیعا و موسلللوی
لقمان

0910

شفیعا و همکاران

0910

مرکز پژوهش هللای
مللجلللللس ،دفللتللر
مللطللالعللات انرژی،
صنعت و معدن

0910

مرکز پژوهش هللای
مللجلللللس ،دفللتللر
مللطللالعللات انرژی،
صنعت و معدن

0919

مارتینو و همکاران

2111

ساوو و همکاران

2111

جوری و پتیسون

2112

راسیا

2112

لئو و همکاران

2104

گومز و همکاران

2104

یافتههای تحقیق
اسلتراتژیهای صلنعت خودرو پس از دوران طفولیت بدین شلرح است :ساخت قطعات خودرو در داخل
کشور ،افزایش تولید واحدهای موجود ،حفظ موجودیت کارخانجات موجود ،صادرات به بازارهای خارجی،
استراتژی ثبات ،رشد متمرکز ،استراتژیهای دفاعی و استراتژی بازنگری عملیات
وجود انحصار درجه تمرکز برای چندبنگاه اصلی و فاصله زیاد با شرایط مطلو ،رقابتی
دو عامل بسلتر فرهنگی و رویکر مناسب در سیاستگذاری شرط الزم برای بومیسازی فناوری است که
شرط کافی آن عوامل فنی مهندسی ،اقتصادی و ...می باشد.
ناتوانی در بومیسلللازی تکنولوژی را باید در چارچو ،نهادی جسلللتجو کرد و بومیسلللازی تکنولوژی
مستلزم انتقال الیههای پنهان و بخش ضمنی تکنولوژی است.
وفیفه حاکمیت ،مداخله هوشلللمندانه برای تنظیم شلللرایط فعالیتها و محصلللوالت ،تولید اطالعات،
مشللوقهای مالی و سللازماندهی روابط بینالمللی اسللت و تعامل مناسللب میان دولت و تولیدکنندگان و
وجود فضای مناسب کسب و کار موجب تحقق هرچه بهتر تولید ملی میگردد.
 9دسلللته کلی عوامل بومیسلللازی فنآوری در ایران عبارتند از :سلللبک یادگیری ،همکاری فنآورانه،
انطباق فنآوری ،فرفیت جذ ،فنآوری و فعالیتهای اصلی
مهمترین راهکارهای تقویت صلنعت خودروسلازی کشلور عبارتند از:خصوصیسازی واقعی با واگذاری
کامل حاکمیت ،مدیریت و سللرمایهگذاری ،اصللالح سللاختار تولید و بهبود در مدیریت منابع ،کاهش
هزینههای مالی و سلربار ،اسلتفاده از رویکرد صادرات خودرو و قطعه ،افزایش سرمایهگذاری در مراکز
تحقیق و توسعه ،افزایش قدرت رقابتپذیری و توسعه همکاریهای خارجی
مهمترین موارد قابل تطبیق از کشلورهای کرهجنوبی ،چین ،هند ،ترکیه و برزیل برای بومیسازی بدین
شلرح است :تعیین زمان مشخص برای حذف حمایتها و تعرفهها ،ترکیب برند داخلی و خارجی ،جذ،
سرمایهگذار خارجی و متقابالً سرمایهگذاری در کشورهای خارجی،اجتنا ،از رویکرد خودرو ملی ،استقرار
مراکز تحقیق و توسعه در دانشگاه و حمایتهای مالی از آنها ، ،اد ام و اتصال به شبکه جهانی صنعت
خودرو
پیشینه خارجی
بیشلترین میزان همکاری بومی میان صلنایع و دانشلگاهها اسلت و اسلتراتژیهای توسعهای شرکت بر
میزان بین المللی شدن و وابستگی بومی آنها تأثیر گذار است.
دو کشلور چین و ژاپن از  2مدل متفاوت جهت بومیسلازی و رشلد تکنولوژی اسلتفاده کردهاند .کشور
ژاپن با اسللتفاده از مدل جهش بسللته و کشللور چین با بهرهگیری از مدل جهش باز به این هدف نازل
گشتهاند.
علل بومیسللازی عبارتنداز :افزایش بهرهوری ،پاسلللخ سلللریع به محیط کسلللب و کار محلی ،کاهش
هزینههای مدیریت ،کاهش هزینههای کار و یافتن فرصت بهتر در کشور میزبان
سرمایهگذاری خارجی موتور محرک اصلی صنعت خودرو کشورهای مالزی فیلیپین و تایلند بوده است و
بر نقش دولت در جذ ،همکاری بینالمللی تاکید میشود.
صللنعت خودرو چین رقابتپذیری بینالمللی بیشللتری نسللبت به آمریکا دارد که دالیل آن عبارتند از:
نیروی کار ارزان قیمت ،تولیدات چین انعطافپذیری بیشللتری داشللته ،بهرهمندی چین از بازار بزرگ و
یراشباع،افزایش رقایت میان شرکتها ،سیاستهای حمایتی و اصالحی دولت چین
آزادسلازی اقتصادی تاثیر متفاوتی بر صنایع میگذارد اما در مجموع موجب افزایش سطح بومیسازی و
تخصص در مکزیک شده است.
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روششناسی پژوهش
پایه و اسلاس هر علمی روش شلناخت آن اسلت و اعتبار و ارزش قوانین علمی ،مبتنی به روش شناختی
اسلت که در آن علم به کار میرود (خاکی .)0914 ،فلسفه پژوهش حاضر در زمره تفسیری قرار میگیرد.
دادهها ی پژوهش که از طریق مصلاحبه جمع آوری شده است ،ابتدا به کدهای باز شکسته شده و پس از
آن با نظر خبرگان و با اسللتفاده از تحلیل تم ،عوامل موفقیت در بومیسللازی صللنعت خودرو شللناسللایی
گردیده اسلت .از آنجایی که پژوهش حاضلر به شلناسایی عوامل موفقیت در بومیسازی صنعت خودرو با
رویکردی تطبیقی ،میان ایران و ترکیه پرداخته و به دنبال شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بومیسازی است،
از حی هدف ،پژوهشلی کاربردی محسو ،میگردد ،زیرا به دنبال شناسایی عواملی تاثیرگذار بر موفقیت
سیاستهای بومیسازی صنعت خودرو در ایران باتوجه به تجربه کشور ترکیه است .همینین ،این تحقیق
از نظر چگونگی گردآوری دادههای مورد نیاز ،در گروه تحقیق ترکیبی اکتشلللافی میباشلللد .اسلللتفاده از
مطالعات کیفی به ویژه روش تحلیل تم زمانی ضلللرورت پیدا میکند که اطالعات اندکی در مورد پدیده
مورد مطالعه وجود داشللته و یا اینکه در مطالعات و تحقیقات انجام شللده در ارتباط با تبیین موضللوع مورد
نظر به صورتی جامع  ،فقدان یک چارچو ،نظری ،مشهود باشد (ابوی اردکان و همکاران .)0919 ،گرایش
به انجام مطالعات تطبیقی در سالهای اخیر روندی صعودی داشته و دلیل آن را نیز میتوان کسب آگاهی
از وضعیت سایر جوامع دانست .پژوهش تطبیقی ،پژوهشی است که از دادههای دو گروه ،جامعه و یره که
قابلیت مقایسله داشلته باشلند اسلتفاده میکند و برای بیان علل تشابه یا تفاوت در موضوع مورد مطالعه،
تفسللیرهای تاریخی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصللادی و یره ارازه میدهد (معدندار آرانی .)0910،در این
پژوهش با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با  02نفر از خبرگان در سطوح مدیران عالی صنعت
خودرو ،متخصصان صنعت خودرو و قطعهسازی و اساتید و پژوهشگران دانشگاهی در زمینه بومیسازی و
عوامل موثر بر آن که دارای دانش کافی از موضللوع مورد بررسللی بودند ،دادههای کیفی گردآوری شللد.
فرآیند مصلاحبه با خبرگان تا آنجایی ادامه یافت که پژوهشگران در جنبههای گوناگون پژوهش به اشباع
رسلیدند .برای انتخا ،خبرگان ،از روش نمونهگیری ترکیبی هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده
شلللد .زیرا به صلللورت هدفدار به دنبال آن گروه از خبرگانی بودند که بیشلللترین اطالعات را در مورد
بومیسلازی صنعت خودرو داشته باشند .پنج معیار برای انتخا ،شرکتکنندگان در پژوهش شناسایی شد
که عبارتند از (رستمی و همکاران:)0914 ،
الف) کلیدی بودن :آیا افراد برگزیده شده برای مشارکت در پژوهش ،تخصص ،توانایی و دانش کافی
در زمینه بومیسازی و صنعت خودرو را دارند؟
افراد منتخب اولیه و نیز افرادی که توسللط مطلعین معرفی میشللدند ،از منظر دانش نظری در حوزه
صلنعت خودروسلازی و قطعهسلازی ،تجربه پژوهش ،مشلاوره یا مدیریت داشته و خبرهترین افراد در این
زمینه برای مصاحبه انتخا ،شدند.
 )،شللناسللایی شللده توسللط دیگران :آیا این افراد به عنوان کسللانی معرفی شللدهاند که در فرایند
بومیسللازی و صللنعت خودرو از اطالعات کافی برخوردارند؟ فرایند مصللاحبه با خبرگان شللامل مدیران
خودروسازان ،مسئولین دولتی ،پژوهشگران و اساتید دانشگاه انجام شده است .در ادامه از شیوه گلوله برفی
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برای شلناسایی افراد دارای این ویژگی استفاده شده است .در انتهای مصاحبه از خبرگان درخواست میشد که
سایر افراد مطلع را جهت مصاحبه معرفی نمایند.
ج) فهم نظری موضوع :آیا این افراد فهم قابل قبولی از ابعاد پژوهش در حال تکوین دارند؟
در این پژوهش ،چارچو ،اصلللی مصللاحبهها ثابت بوده و به فراخور تخصللص ،تجربیات و حوزه فعالیت
(مدیریتی یا پژوهشی) ،سواالتی که در ادامه فرآیند مصاحبه مطرح میشده ،متفاوت بوده است.
د) تنوع :آیا افراد برگزیده در حوزههای گوناگونی در حال فعالیت هستند؟
در این پژوهش از افرادی با حوزه فعالیتی مختلف اعم از :مدیران خودروسلازی و قطعه سللازی ،مسئولین
دولتی وزارت صمت و پژوهشگران این حوزه استفاده شده است.
ه) موافقت با مشارکت :آیا افراد برگزیده ،تمایل برای مشارکت در پژوهش داشتند؟ پیش از هر مصاحبه به
صلورت کتبی و یا با تماس تلفنی با افراد منتخب تماس حاصل گردید و توضیحاتی پیرامون پژوهش به آنان
داده میشد و در صورت تمایل مصاحبه به صورت حضوری صورت میپذیرفت.
جدول  .2ترکیب مصاحبه شوندگان
ردیف
مصاحبه شونده شماره 0
مصاحبه شونده شماره 2
مصاحبه شونده شماره 9
مصاحبه شونده شماره 0
مصاحبه شونده شماره 9
مصاحبه شونده شماره 1
مصاحبه شونده شماره 4
مصاحبه شونده شماره 2
مصاحبه شونده شماره 1
مصاحبه شونده شماره 01
مصاحبه شونده شماره 00
مصاحبه شونده شماره 02

پست سازمانی
مدیریتی
پژوهشگر
مدیریتی
مدیریتی
مدیریتی
مدیریتی
مدیریتی
مدیریتی
مدیریتی
مدیریتی
مدیریتی
مدیریتی

تحصیالت
فوق لیسانس
دکترا
فوق لیسانس
فوق لیسانس
فوق لیسانس
فوق لیسانس
دکترا
فوق لیسانس
دکترا
فوق لیسانس
فوق لیسانس
فوق لیسانس

سابقه کاری
 9الی  01سال
 01الی  09سال
بیش از  09سال
بیش از  09سال
بیش از  09سال
 01الی  09سال
بیش از  09سال
بیش از  09سال
بیش از  09سال
بیش از  09سال
بیش از  09سال
بیش از  09سال

جهت تحلیل دادهها از روش کدگذاری سیستماتیک درطی چهار مرحله استفاده شد )0 :مرور دادهها)2 ،
تدوین راهنمای کدگذاری )9 ،سازماندهی دادهها )0 ،طبقهبندی و کدگذاری دادهها .در فرآیند تحلیل داده ها،
 212کد اولیه شناسایی گردید و پس از آن این کدها در قالب  04کد فرعی و در انتها در  1مقوله (سیاسی،
قانونی ،اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی ،محیط داخلی صنعت خودرو و زیرساخت) طبقه بندی گردید .در پژوهش
حاضر به منظور افزایش قابلیت اطمینان در بخش کیفی از روش تثلی پژوهشگران ،بررسی توسط اعضای
پژوهش ،تکنیکهای مصاحبه ،انسجام ساختار ،شرح عمیق روشهای پژوهش ،انجام گامبهگام پژوهش ،فرآیند
کدگذاری و کدگذاری مجدد و انعطاف پذیری؛ همینین از روش سه سوسازی یا چند جانبهگری برای سنجش
اعتبار تحقیق استفاده شده است.

تحلیل دادهها و یافته های پژوهش
به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بومیسازی صنعت خودرو ابتدا پیشینه نظری و تجربی در داخل و خارج
از کشلللور مورد مطالعه و بررسلللی قرار گرفت .پس از آن ،از روش مصلللاحبه عمیق نیمهسلللاختاریافته برای
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جمعآوری دادهها اسللتفاده گردید .جهت تحلیل دادهها از روش کدگذاری باز و محوری اسللتفاده شللد .در
نتیجه فرآیند کدگذاری ،حذف دادههای تکراری و تلخیص نهایی دادهها ،شللش مولفه اصلللی (سللیاسللی،
قانونی ،اقتصلادی ،فرهنگی اجتماعی ،محیط داخلی صنعت خودرو و زیرساخت) و  04زیر مولفه (سیاست
علموفناوری ،حقوق اداری ،دیپلماسللی و روابط بینالملل ،سللیاسللت اجتماعی ،مذاکره و کنوانس لیونهای
بینالمللی ،سللیاسللتگذاری عمومی ،سللیاسللت اقتصللادی ،تعاون و اشللتغال ،برنامهریزی اقتصللادی ،پول و
بانکداری ،تأمین منابع مالی ،اقتصللاد توسللعه ،امنیت سللرمایه ،اقتصللاد مدیریت ،توسللعه بازار ،اقتصللاد
بینالمللی ،اقتصلاد صنعتی ،اقتصاد انرژی و منابع ،برنامهریزی و سیاستگذاری ،قوانین تجارت و بازرگانی،
قوانین حمایتی ،قوانین نظارتی ،قوانین مالکیت ،رقابت ،مبارزه با فساد ،قوانین مالیاتی ،بروکراسی ،آموزش
و پرورش ،فرهننسلللازی ،آسلللیب اجتماعی ،رفاه و خدمات اجتماعی ،منابع طبیعی و محیط زیسلللتی،
زیرسلاخت فنی تکنولوژیکی ،زنجیرهتأمین  ،زیرسلاخت فرهنگی اجتماعی ،بستر تجاری بازرگانی ،حمل و
نقل ،مدیریت تولید ،ارتباط با دانشگاه ،مدیریت مالی ،رقابت پذیری ،سرمایهگذاری مشترک ،برنامهریزی و
سیاستگذاری ،تحقیق و توسعه ،زنجیرهتأمین ،واحد عقد قراردادها و بازار جهانی) و  212کداولیه استخراج
شلد .جدول  9نمونهای از فرآیند کدگذاری دادههای حاصلل از مصاحبه در ارتباط با بومیسازی ارازه شده
است.
جدول  .3نمونه مصاحبه و تحلیل انجام شده
نکات مهم مصاحبه

کد اولیه

کد ثانویه

مفاهیم اصلی

قوانین تجارت و
بازرگانی

قانونی

خودروسازان ایرانی برای صادرات محصول به
موانع صادراتی به کشورهای منطقه و
کشورهای همسایه دچار مشکل هستند زیرا زمانی
جهان
که این کشورها به کاالهای رقیب نگاه میکنند،
توان رقابتی پایین خودروهای تولید شده
توان رقابتی کاالهای تولیدی خودروسازان ایرانی
در داخل درمقایسه با نمونههای خارجی
بسیار پایین است بنابراین امکان صادرات حتی به
ناتوانی در یافتن بازار در کشورهای دیگر
بازارهای کشورهای همسایه نیز وجود ندارد.

بازار جهانی

برخی منتقدین زمانی که به مقایسه خودروسازی جنن مانع توسعه و رشد صنعت خودرو و
بومی سازی بوده است
کره و ایران میپردازند که تقریباً همزمان بایکدیگر
شروع به فعالیت کردند و حتی در آن زمان خودرو -مناقشات سیاسی با دنیا مانع توسعه و
رشد صنعت خودرو و بومی سازی بوده
سازی ایران جلوتر از کره بوده است اما کسی به
است
این نکته دقت نمیکند که کره از زمان آ از
ارتباطات بین المللی مناسب عامل
صنعت خودرو درگیر چه تعداد جنن ،تحریم،
محرکی در جهت بومی سازی است
مناقشات سیاسی بوده است و کدام کشور با کره
تحریمها مانع ورود شرکتهای خارجی و
در ارتباط نبوده؟ کره با چه کشوری در حال
بومی سازی در صنعت خودرو شدهاند
جنگیدن بوده؟

دیپلماسی و روابط
بینالملل
دیپلماسی و روابط
بینالملل
دیپلماسی و روابط
بینالملل
مذاکره و
کنوانسیونهای
بینالمللی

رقابت پذیری

محیط داخلی
صنعت خودرو

سیاسی
سیاسی
سیاسی

سیاسی

نمونه ای از طبقهبندی کدهای اولیه ،ثانویه ،مفاهیم اصلللی و پیشللینه پژوهش عوامل موفقیت ترکیه
در بومیسازی در جدول  0آورده شده است.
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جدول  .0نمونهای از کدهای اولیه ،ثانویه ،مفاهیم اصلی و پیشینه پژوهش عوامل موفقیت ترکیه در
بومیسازی
مفاهیم اصلی

کد ثانویه
سیاست علم و
فناوری

کد اولیه به همراه توضیحات
بومیسازی با هدف خودکفایی و ایجاد خودرو ملی اشتباه است (برگرفته از مصاحبه)

دیپلماسی و روابط دیپلماسی اقتصادی ،سیاسی و فناوری با دنیا (برگرفته از مصاحبه)
ارتباط و سیاست خارجی مناسب با کشورهای دنیا (برگرفته از مصاحبه)
بینالملل

سیاسی

لزوم پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی (برگرفته از مصاحبه)
عضویت در اتحادیه اروپا (برگرفته از پیشینه پژوهش)
مذاکره و
کنوانسیونهای امضا موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (برگرفته از پیشینه پژوهش)
عضویت در سازمان تجارت جهانی (برگرفته از پیشینه پژوهش)
بینالمللی
عضویت در سازمان همکاریهای اقتصادی (برگرفته از پیشینه پژوهش)
وجهه بینالمللی و اعتبار کشور در نگاه صنایع بزرگ ،دولتها و خریداران جهانی (برگرفته از
سیاست اقتصادی
مصاحبه)
تثبیت دموکراتیک (برگرفته از پیشینه پژوهش)
سیاست اجتماعی
ایجاد آزادی سیاسی (برگرفته از پیشینه پژوهش)

نتیجهگیری
نتایج حاکی از آن است که عدم موفقیت کشور ایران نسبت به ترکیه در بومیسازی صنعت خودرو حاصل
تفاوت در عواملی از جمله :سلیاسلت علم و فناوری ،حقوق اداری ،دیپلماسی و روابط بینالملل ،مذاکره و
کنوانسلیونهای بینالمللی ،سلیاستگذاری عمومی ،سیاست اقتصادی ،برنامهریزی اقتصادی ،تأمین منابع
مالی ،اقتصاد توسعه ،امنیت سرمایه ،اقتصاد مدیریت ،توسعه بازار ،اقتصاد بینالمللی ،اقتصاد انرژی و منابع،
برنامه ریزی و سللیاسللتگذاری ،قوانین تجارت و بازرگانی ،قوانین حمایتی ،قوانین نظارتی ،قوانین مالکیت،
رقابت ،مبارزه با فسلاد ،بروکراسلی ،فرهنن سلازی ،آسیب اجتماعی ،رفاه و خدمات اجتماعی ،زیرساخت
فنی تکنولوژیکی ،زنجیره تأمین ،زیرسلللاخت فرهنگی اجتماعی ،بسلللتر تجاری بازرگانی ،مدیریت تولید،
ارتباط با دانشلگاه ،سلرمایهگذاری مشترک ،برنامه ریزی و سیاستگذاری ،تحقیق و توسعه ،زنجیره تأمین،
واحد عقد قراردادها و بازار جهانی است.
لذا نیاز به بازنگری عمیق در س لیاسللتها و قوانین خودروسللازی ،آزادسللازی بازارها ،سللرمایهگذاری
مشلترک و نگاه جهانی به صلنعت خودرو برای ایجاد تحرک و خروج این صنعت از بحران پیشرو و گام
نهادن در راسلتای کسب دانش و تکنولوژی روز دنیا ،بومیسازی آن و سپس تولید خودرو امری ضروری
است .همینین عدم توجه به این مهم که قطعهسازی پیش نیاز خودروسازی بوده و نمیتوان خودروسازی
را از قطعهسلازی منفک نمود ،ضلربههای فراوانی به بدنه خودروسلازی و سیاستهای بومیسازی کشور
ایران وارد ساخته است.
تحلیلها و نتایج در  1حوزه سیاسی ،اقتصادی ،قانونی ،زیرساخت ،فرهنگی اجتماعی و محیط داخلی
صنعت خودرو به شرح زیر میباشد.
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تحلیل یافتههای حویه سیاسی

سلیاسلت علم و فناوری :کشور ترکیه در زمینه سیاستهای علم و فناوری در سه مرحله تولید خودرو
ملی را تجربه کرده اسلت ،که هریک از این پروژهها با شلکست مواجه شدند که نتیجه آن گذر از خودرو
ملی و انتقال دانش و فناوری به خاک ترکیه و بومیسلازی محصلوالت سایر شرکتها در این کشور شد.
کشلور ایران با پافشلاری بر تولید خودرو ملی در شلرایطی که نه تنها به دانش روز دنیا دسترسی نداشته،
بلکه توان تولید محصلولی قابل رقابت از نظر کیفیت و قیمت با محصوالت مشابه خارجی را نیز ندارد ،با
شکست مواجه شده است .لذا ضرورت دارد ،از تولید خودرو ملی دست کشیده و با وارد کردن خطوط تولید
و انتقال دانش و تکنولوژی به داخل ایران ،پس از همسویی و همترازی با سطح تکنولوژی روز دنیا ،آنگاه
تولید خودرو ملی را در برنامههای صنعت خودرو قرار دهد.
حقوق اداری :ضعف مدیریتی ،عدم توجه به شایسته ساالری و وجود تصمیمگیران پشت پرده ،فضای
کنونی صلنعت ایران را دسلتخوش تغییرات ن امطلوبی سلاخته است .از سویی دیگر ابهام و کلی گویی در
چشللم اندازهای تدوین شللده در ایران یکی دیگر از معضللالت اداری میباشللد .کشللور ترکیه با اعالم
برنامههای آتی خود و ایجاد زمانبندی مناسب ،توانسته است از صدمات احتمالی جلوگیری نماید .لذا بهتر
اسلت کشلور ایران شلفافیت اداری و تصلمیم گیری ،برنامهریزی مدون و اصلولی ،ثبات رویهها ،شایسته
سلاالری و چشلم اندازهای واقعبینانه را جایگزین چشلماندازهای رؤیایی ،خالف واقعیت و مبهم کند و از
سیاسی بازی و فساد در صنعت خودروجلوگیری نماید.
دیپلماسلی و روابط بین الملل :کشلور ترکیه با ایجاد روابط دیپلماتیک دوجانبه با اکثر کشورهای دنیا
توانسته است سرمایهگذاری را در کشورش افزایش دهد .لذا کشور ایران باید سیاستهایی جهت جلوگیری
از بروز تحریمها و تقویت روابط بینالمللی  ،اتخاذ نموده و از مداخله خود در برخی مسلللازل حاشلللیهای
بینالمللی اجتنا ،نماید.
سیاست اجتماعی :درگیر شدن اکثریت بدنه صنعتی و تولیدی کشور با سیاست و سیاستمداران ،امکان
برنامهریزی بلند مدت را محدود میکند .حز ،حاکم ترکیه با عدم مداخله در امور شلللرکتها و صلللنعت
خودرو ،خصلوصلیسازی ،تالش برای حفظ ثبات سیاسی و عدم تغییر شدید رویهها توانسته است محیط
صنعتی خود را از تالطمهای ناشی از جریانات سیاسی مصون نگه دارد.
مذاکره و کنوانسیونهای بینالمللی :وجود تحریمهای بینالمللی برای ایران مانع دستیابی به بازارها و
دادوسلتد جهانی شلده است .متاسفانه در ایران ضعف مذاکره ،تصمیمگیری و پیوستن به کنوانسیونهای
بینالمللی مشهود است .کشور ترکیه با پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی توانست سطح استانداردهای
تولیدی خود را بهبود بخشد و از مزایای هریک بهرهمند گردد .لذا در ایران ضروری است ،ابتدا تاثیرگذاری
افراد و نهادهای یرمسئول کاهش پیدا کند و با پیوستن به کنوانسیونهای مختلف بازار و روابط تجاری-
صنعتی توسعه پیدا کند.
سللیاسللتگذاری عمومی :پس از انقال ،اسللالمی در سللال  0994دخالتها و حمایتهای یراصللولی
موجب شللد صللنایع از رشللد و پیشللرفت عقب بمانند .کشللور ترکیه با کاهش حمایتهای خود از صللنعت
خودروسلازی ،شرکتها را وادار به سرمایهگذاری و پیشرفت امورکرد .بنابراین ضرورت دارد کشور ایران با

 02ـــــــــ مدیریت کسبوکارهای بینالمللی ،سال چهارم ،شماره  ،2تابستان 0011

کاهش حمایت از صلنایع خودروسلازی دولتی و اجرا کردن قانون خصوصی سازی به معنای واقعی ،برای
همیشه انفعال حاکم بر صنعت خودروسازی را از میان بردارد و زمینه ساز رقابت میان شرکتها شود.
سیاست اقتصادی :جلب حمایت بینالمللی نیاز به ارازه تضمین و وجهه و اعتبار مناسب دارد .کوتاه
مدت بودن دوره همکاری شرکتهای بینالمللی با ایران سبب کاهش اعتبار جهت سرمایه گذاری شده
است و این نوع همکاریها پیش از آنکه به سودآوری برسد ،پایان مییابد .لذا در این حوزه توصیه میشود
ایران با تاکید بر مزایا ،بهبود آنها و ارازه تضمینهای مورد نیاز ،نظر سرمایه گذاران و خودروسازان جهانی
را جلب نماید.
تحلیل یافتههای حویه اقتصادی

تعاون و اشلتغال :یکی از مزایای مشترک میان کشور ایران و ترکیه ،هزینه نیروی انسانی پایین است که
میتواند عاملی جذا ،برای حضور شرکتهای خارجی جهت تولید در یک کشور باشد.
برنامهریزی اقتصادی :ضعف برنامهریزی و سیاستهای اقتصادی موجب بوجود آمدن فضای متالطم
و نوسلان شلاخصهای اقتصلادی میگردد که این خود بر قدرت خرید مردم تاثیرگذار است .همینین در
ایران به دلیل وجود بازار تضلمین شده و نبود رقابت ،بازدهی سرمایه در حد قابل قبولی قرار دارد که این
عاملی مثبت در جهت سرمایهگذاری خارجی است.
پول و بانکداری :آزادسازی نرخ ارز میتواند به ایجاد ثبات در حوزه اقتصادی کمک شایانی نماید و از
طرفی ارزش پول ملی بر بومیسازی تاثیرگذار است .لذا ضروری است بانک مرکزی با ایجاد سیاستهای
بانکی صحیح و متناسب با شرایط ،صنایع را در جهت تولید و بومیسازی یاری دهند.
تأمین منابع مالی :پیوسللتن ترکیه به اتحادیه گمرکی با اروپا موجب افزایش سلللرمایهگذاری و اد ام
صنایع با زنجیرهتامین جهانی شد .در کشور ایران به دالیل مختلف ،جذ ،و ورود سرمایهگذاران خارجی با
مشلکالت فراوانی مواجه اسلت ،لذا ضلرورت دارد ،دولت با برنامه ریزی و سیاستگذاری در این حوزه ،به
جذ ،و ورود سرمایه و فناوری از سایر کشورها و شرکتها اهتمام بورزد.
اقتصلاد توسلعه :فرفیت تولید  0میلیون و  291هزار دسلتگاه خودرو در ترکیه و صادرات بیش از 41
درصد آن درسال و همینین همکاری با اکثر خودروسازان موجب کاهش هزینههای تولید و قیمت رقابتی
با نمونهها ی مشلابه شده است .همینین تیراژ مناسب خودرو در ترکیه سبب شده است ،تحقیق و توسعه
قابلیت اجرایی پیدا کند .در این راستا باید با اتصال به بازارهای جهانی و دست یابی به بازار سایر کشورها،
فرفیت تولید و فروش را افزایش دهیم تا محصلول بومی سلازی شده با قیمتی رقابتی عرضه و تحقیق و
توسعه توجیهپذیر گردد.
امنیت سلرمایه :کشور ترکیه امنیت را برای سرمایهگذاران ایجاد کرده و به آنان تضمین مالکیت داده
اسللت .از طرفی در کشللور ایران نوسللانات ارزی و کاهش پیوسللته ارزش پول ملی سللبب کاهش سللود
شلللرکتهای خارجی گردیده اسلللت .همینین مبهم بودن شلللرایط آینده موجب ناتوانی در تعیین زمان
بازگشلت سلرمایه میگردد ،که این خود موجب کاهش میزان امنیت سلرمایه گذاری شده است .لذا برای
ایجاد امنیت سرمایهگذاری باید قوانین حمایت از سرمایهگذاری به صورت جامعتر و با تسهیالت بیشتری
به تصویب برسد.
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اقتصللاد مدیریت :کشللور ترکیه با ارازه تسللهیالت مالکیتی و اراضللی توانسللته بخش قابل توجهی از
سلرمایه و تکنولوژی را به کشور خود انتقال دهد .همینین با ارازه تسهیالت در بخش تحقیق و توسعه و
ایجاد بازار آزاد موجب هماهنگی و همکاری بیشلتر صلنعت و دانشلگاه شلده است .بنابراین ضرورت دارد
دولت ایران ،با از بین بردن انحصار و بازار تضمین شده و ارازه تسهیالت ،صنایع را وادار به تحرک کند.
توسلعه بازار :کشلور ترکیه توانسلته با تمهیدات مناسب به بازار بیش از یک میلیارد نفری دست پیدا
کند .متاسفانه این فاکتور در کشور ایران بسیار ضعیف و بازار خودرو ،بازاری تضمین شده است که امکان
رقابت و بهبود را ازخود سلللب مینماید .بنابراین برای تسللهیل این امر میتوان با پیوسللتن به کنواسللیون
هلای بین المللی و ایجاد بازار آزاد ،عالوه بر دسلللت یابی به بازارهای سلللایر کشلللورها ،در جهت بهبود
خودروهای داخلی گام برداشت.
اقتصاد بین المللی :ترکیه با تغییر راهبرد جایگزینی واردات به افزایش صادرات توانست عالوه بر ایجاد
ارتباطات بینالمللی  ،بیش از  41درصلللد تولیدات خودرویی خود را صلللادر کند .لذا تغییر در راهبردهای
صنعتی و ایجاد کانالهای بانکی و افزایش ارزش پول ملی که موجب افزایش توان خرید بینالمللی مردم
میشود ،باید در دستور کار قرار گیرد.
اقتصلاد صنعتی :با افزایش تیراژ تولید خودرو و کاهش قیمت تمام شده ،امکان افزایش کیفیت بوجود
میآید ،از طرفی بومی سلازی صلنعت خودرو در صورتی موفقیت آمیز است که قیمت تمام شده محصول
بومی شده ،تفاوت چندانی با نمونههای خارجی نداشته باشد.
اقتصاد انرژی و منابع :یکی از موانع بومیسازی صنعت خودرو در ایران ،اقتصاد وابسته به نفت است.
کشور ترکیه اقتصاد خود را بر پایه تولید و گردشگری بنا نهاده است و از طریق بومیسازی توانسته است
بخش قابل توجهی از نیاز خود به مواد اولیه را برطرف نماید .گذر از اقتصاد نفتی و توجه به سایر بخشهای
تولیدی از جمله راهکارهای قابل ارازه میباشد.
تحلیل یافتههای حویه قانونی

برنامهریزی و سیاستگذاری :ضعف برنامهریزی ،عدم تطبیق با شرایط کنونی ،عدم توجه به مزیتها و
تقویلت آنهلا و تغییرات مکرر و قلابل پیشبینی نبودن قوانین ،موجب عدم ثبات در سلللیاسلللتگذاری و
قانونگذاری شللده اسللت .یکی دیگر از نقاط ضللعف ایران در این حوزه ،محدودیت آزادیهای سللیاسللی،
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصللادی و قانونی اسللت .کشللور ترکیه با ارازه برنامههای آتی خود و شللفافس لازی
قوانین ،به ایجاد ثبات در حوزه برنامهریزی و سللیاسللتگذاری دسللت یافته و با ایجاد آزادی در جنبههای
گوناگون ،محدودیتهای اجتماعی را کاهش داده است .لذا باید محتوای قوانین موجود در صنعت خودرو و
مناطق آزاد ،مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد و با ارازه برنامه و اهداف بلند مدت ،عدم ثبات در این حوزه
را کاهش داد.
قوانین تجارت و بازرگانی :وجود سلللیاسلللتهای مغایر با صلللادرات ،واردات بی رویه قطعات ،موانع
صلادراتی ،نظام تعرفهای متغیر و قیمتگذاری از سللوی دولت ازجمله ضلعفهای ایران اسللت .دولت باید
سعی در ایجاد کسب و کار جهانی کرده تا صادرات و تیراژ تولیدی افزایش پیدا کند.کشور ترکیه با از میان
برداشلتن موانع صادراتی به بسیاری از کشورها سیاست افزایش صادرات را به نحوه مطلوبی اجرایی کرده
است و از هرگونه دخالتی در قیمتگذاری و سایر امور خودروسازان پرهیز میکند.
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قوانین حمایتی :حمایت و جهتگیری تصللمیمها برای حفظ خودروسللازان دولتی موجب ایجاد چالش
برای بخش خصوصی شده است .از طرفی ضعف در قوانین حمایتی نتایجی از جمله :کاهش ورود سرمایه
گذاری خارجی و از بین رفتن انگیزه تولید را به همراه خواهد داشت.
قوانین نظارتی :معرفی اسلتاندارد مناسلب از سوی دستگاههای نظارتی موجب بهبود کیفیت خودرو و
قطعات تولیدی میگردد .از سللوی دیگر عدم پاسللخگویی مسللئولین موجب ایجاد فضللای هرج و مرج در
صنعت خودروسازی گشته است که خود عاملی برای عدم ثبات در این صنعت میشود.
قوانین مالکیت :سلرمایه گذاران خواستار ارازه تضمین مالکیت از سوی دولتها و حاکمیتها هستند.
یکی از نتایج پیوستن ترکیه به اتحادیه گمرکی با اروپا ،اقدامات فعالتر در زمینه حفافت از حقوق مالکیت
فکری و صنعتی است.
رقلابلت :از دالیلل نبود رقلابت میتوان به وجود موانع برای ورود محصلللوالت گوناگون ،وجود بازار
تضمین شده برای خودروسازان داخلی و نبود فضای اقتصادی و رقابتی اشاره کرد که موجب تضعیف توان
بومیسللازی خودرو شللده اسللت .کشللور ترکیه با گذر از خودرو ملی ،پیوسللتن به اتحادیه گمرکی با اروپا،
اعطای تسللهیالت برای ورود سللرمایهگذاران خارجی ،سللرمایهگذاری مشللترک با خودروسللازان خارجی،
حمایت یکسللان از تمامی فعاالن عرصلله خودرو و کاهش مرحلهای متوسللط نرخ تعرفه ،رقابت را میان
خودروسازان پدید آورده است.
مبارزه با فسلاد :دخالت خودروسلازان در تصمیم گیریهای بخش دولتی ،عدم شفافیت در کانالهای
تصللمیمگیری ،حفظ منافع شللرکتهای دولتی و وجود فسللادهای اداری گواهی بر نیاز به مبارزه با فسللاد
جهت بهبود شلرایط کنونی و بومی سازی صنعت خودرو است .دولت ترکیه به عنوان نافری مقتدر در این
صنعت ایفای نقش میکند که همین عامل سبب کاهش فساد در صنعت خودروسازی ترکیه شده است.
قوانین مالیاتی :از عمده مشلکالت این شلاخص ،عدم همکاری اداره مالیات با صنعت خودرو و قانون
مالیات بر ارزش افزوده است که میتوان با ارزه معافیتهای مالیاتی به سرمایهگذاران وضعیت بومیسازی
را بهبود بخشید.
بروکراسی :بخشنامههای متعدد و بروکراسی یر شفاف و زمانبر در کنار عدم همکاری برخی ادارات
دولتی از جمله اداره تعاون کارو اموراجتماعی و صنایع با بخش صنعت مخصوصاً مناطق آزاد و ویژه تجاری
سبب بروز مشکالت جهت بومی سازی صنعت خودرو شده است.
تحلیل یافتههای حویه فرهنگی اجتماعی

آموزش و پرورش :ایران با کمبود نیروی متخصلص برای بومیسلازی صنعت خودرو مواجه است که
جهلت رفع آن وجود برنامه ریزی بلندمدت آموزشلللی برای تربیت خالق و نوآور اعضلللای جوان جامعه
ضروری است.
فرهنن سللازی :جامعه باید نگاهی صللحیح و به دور از افراط و تفریط داشللته باشللد ،تا بتواند مسللیر
صللحیح صللنعتی خود را طی کند و این درحالی اسللت که در ایران نگاهی افراطی و بدبینانه نسللبت به
سرمایهداران و بومیسازی وجود دارد و آن را خودکفایی قلمداد میکنند ،درحالی که بومیسازی به معنای
تعامل با شرکتها و کشورهای صاحب فناوری جهت تولید محصول است و نه بینیازی از آنان.
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آسللیب اجتماعی :عدم مدیریت و بینش صللحیح در صللنعت خودرو در سللالهای اولیه پس از انقال،
اسلالمی سلال  94به خصوص دو دهه اخیر ،موجب رخت بر بستن امید و اعتماد به اصالح اقتصاد آینده
در سطوح مختلف جامعه شده است ،که نتیجه آن تضعیف انگیزه تولید و پیشرفت و گسترش داللی است.
رفاه و خدمات اجتماعی :فراهم نبودن بستر مشاوره به شرکتهای خارجی یکی از معضالت عدیده در
این بخش است .از دیگر مشکالت این حوزه می توان به عدم درک صحیح اصول توسعه از سوی مسئولین
و نارضایتی مردم از صنعت خودرو سازی اشاره کرد.
تحلیل یافتههای حویه ییرساخت

منابع طبیعی و محیط زیسلتی :از عوامل داخلی در راستای بومیسازی میتوان به انرژی ،صنایع مادر
ازجمله فوالد و معادن معدنی اشلاره کرد .برخی کشورها ازجمله ترکیه ،کره و ژاپن ،صنعت فوالد و برخی
صنایع مادر دیگر را به صنعتی استراتژیک در راستای تولید مبدل ساختهاند.
زیرسلاخت فنی و تکنولوژیکی :صلنعت خودرو در ایران برپایه تولید و بومیسللازی محصللوالت سایر
شلرکتها نهادینه شده است ،بیتوجهی به این امر سبب تضعیف صنعت و دسترسی پیدا نکردن به دانش
روز دنیا در سلالهای اخیر شلده اسلت .نکته قابل توجه و بسیار مهم در بومیسازی ،نگاه به تواناییها و
مزیتهای موجود در کشلور اسلت و اگر بومیسازی در راستای مزیتها صورت نپذیرد ،با شکست مواجه
خواهد شد.
زنجیره تأمین :ایران نتوانسته مواد اولیه موردنیاز قطعهسازان و خودروسازان را تأمین نماید .لذا نیازمند
منابع سایر کشورها است .همینین از آنجایی که قطعهسازی پیش نیاز بومیسازی است ،بنابراین رسیدگی
و تقویت این صلنعت بایستی در اولویت قرار گیرد؛ امری که در کشور ترکیه صورت پذیرفته و دولت ابتدا
به تقویت قطعهسلازی و ایجاد ارتباط مناسب با سایر کشورها جهت تأمین مواد اولیه پرداخته و پس از آن
عرصه بومیسازی صنعت خودرو را تقویت نموده است.
بسلتر تجاری و بازرگانی :در زمینه تجارت و بارزگانی ،مناطق آزاد ،ویژه و شلهرکهای صنعتی نقش
مهمی را ایفا میکنند  .اما عدم تعریف درست و تعدد این مناطق در ایران مانعی برای موفقیت این مناطق
شده است .دولت ترکیه با متمرکز کردن اکثریت خودروسازان در منطقه مرمره واقع در شمال ربی ترکیه
که در شاهراه ارتباطی میان اروپا و آسیا قرار دارد ،این محل را به بستری تجاری و بازرگانی برای صنعت
خودروسازی خود مبدل ساخته که سبب کاهش هزینههای انتقال و تولید نیز شده است.
حمل و نقل :توسعه سیستم حمل و نقلی اعم از دریایی ،ریلی و ...نه تنها موجب تسریع در امر انتقال
محصوالت و کاهش هزینههای تولید میشود ،بلکه به عنوان مزیتی استراتژیک میتواند ایفای نقش نماید.
مزیتی که به واسطه موقعیت جغرافیایی باید بیش از پیش مورد توجه و اهمیت قرار گیرد.
تحلیل یافتههای حویه محیط داخلی صنعت خودرو

مدیریت تولید :مونتاژ پیشلنیاز بومیسازی موفق است .از طرفی دیگر تیراژ مناسب نه تنها موجب کاهش
قیمت تمام شلللده میشلللود بلکه به روز شلللدن تکنولوژی را به همراه دارد .در ایران با ضلللعف دانش و
تکنولوژی و نبود آمارهای دقیق و کاربردی مواجه هسلتیم که سلبب شلکست در بومیسازی شده است.
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کشللور ترکیه با بهره بردن از صللنعت قطعه سللازی داخلی و حضللور و همکاری با برترین قطعهسللازان و
خودروسازان جهانی توانسته خود را با زنجیرهتأمین جهانی اد ام کند.
ارتباط با دانشلگاه :محتوای یراصولی آموزشی ،بی توجهی مراکز علمی به نیازهای صنعت خودرو و
بی اعتمادی صلنعت به محیطها ی آموزشلی ،موجب فاصلله گرفتن صلنعت و دانشگاه شده است .دولت
ترکیه جهت همسلویی بیشللتر این دو نهاد با ارازه برنامه  2129و تسللهیالت واسللطهای بدنبال انجام این
مهم است.
مدیریت مالی :فسللاد مالی سللبب ،عدم چرخش منابع مالی در صللنعت خودرو شللده اسللت .از سللویی
جهتگیری جریانهای مالی در کانالهای نامرتبط ،توان بومیسلللازی را کاهش میدهد .دولت ترکیه با
کسلب اطالعات مختلف از خودروسلازان ازجمله :وضلعیت سلرمایه و عملکرد ،وضللعیت حسا،ها و تراز
پرداختها ،وضلعیت انتقال حسلا،ها و نقدینگی بین شلرکای داخلی و خارجی درجهت شفافیت مالی در
این صنعت گام برداشته است.
رقابت پذیری :یکی از شروط بومیسازی ،قابلیت رقابت محصول بومی است؛ که متاسفانه محصوالت
بومی شلده در ایران کیفیت پایینتری نسبت به نمونههای خارجی دارند .لذا نیاز به ایجاد انعطاف پذیری،
نوآوری ،بهبود کیفیت ،و برنامههای کاربردی در تولید و انبار الزامی است.
سلللرملایلهگلذاری مشلللترک :محلدودیلتهلای ملی و بینالمللی و همینین تحریمها موجب عدم
سلرمایهگذاری خارجی و حتی خروج شلرکای خارجی خودروسلازان داخلی شلده است .درحالتی که برای
موفقیت در بومیسللازی ،وجود شللرکای خارجی امری الزامی اسللت .از طرفی دیگر خودروسللازان داخلی
میتوانند با سرمایهگذاری و تولید محصول مشترک ،هزینههای خود را تا حد قابل توجهی کاهش دهند.
برنامه ریزی و سلیاستگذاری :ضعف بازاریابی ،برنامه فرهنن صنعتی و عدم امکان سنجی صحیح در
خودروسلازی و قطعه سلازی مشهود است .ازطرفی بومیسازی میتواند موجب توسعه گردد و در طوالنی
مدت به ایجاد برند داخلی منتهی شلود ،همانگونه که ورود خودروسازان جهانی به ترکیه و بومیسازی در
این کشلور سبب توسعه و پیشرفت صنعت خودروسازی و صنایع وابسته گردید و این کشور را به کشوری
کارآفرین در حوزه تولید و صادرات مبدل ساخت.
تحقیق و توسعه :از جمله اقدامات مهمی که در فرآیند بومیسازی باید صورت گیرد ،تحقیق و توسعه
و برنامهریزی اسلللتراتژیک اسلللت که متاسلللفانه این موارد در قطعهسلللازان ایرانی به جهت تیراژ پایین
توجیهپذیر نمیباشد .دولت ترکیه با ارازه تسهیالت و تأسیس سازمان ثبت اختراعات ،موجب انتقال بخشی
از فعالیتهای طراحی خودروسازان جهانی به ترکیه شده است.
زنجیره تأمین :ضلعف زنجیرهتأمین صنعت خودروسازی و عدم حمایت اعضای آن از یکدیگر ،نه تنها
سلبب بروز مشلکالت تولید در خودروسلازان شده ،بلکه به قطعهسازان نیز ضربه وارد کرده است ،بلحاظ
اینکه قطعهسازان از خودروسازان تأثیر میپذیرند .از طرفی دیگر ضعف خدمات پس از فروش و بستهبندی
سبب تخریب پیش از موعد قطعات و محصوالت میگردد.
واحد عقد قراردادها :گالیه قطعهسللازان در این بخش کوتاه مدت بودن و عدم تعهد خودروسللازان به
قراردادهای من عقده وباال رفتن ریسلک انتقال تکنولوژی است .البته ضعف تکنولوژیکی و فرهنن صنعتی
قطعهسازان یکی از دالیل موثر خودروسازان برای عدم عقد قرارداد بلند مدت با قطعهسازان است.
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بازارجهانی :صنعت خودروسازی صنعتی جهانی است ،لذا باید به آن نگاهی جهانی داشت و به زنجیره-
تأمین جهانی شرکتها متصل شد .متاسفانه ایران در یافتن بازار در سایر کشورها با شکست روبرو شده
است .ترکیه با گذر از خودرو ملی و پیشروی به سمت مونتاژ محصوالت سایر کشورها موجبات رشد
اقتصادی ،اشتغالزایی و انتقال فناوری روز دنیا را فراهم آورده است.
پیشنهادات کاربردی
با بررسللی علل پیشللرفت و موفقیت کشللور ترکیه در حوزه بومیسللازی صللنعت خودرو ،درمقایسلله با
خودروسلازی در ایران ،میتوان اذعان داشت ،این صنعت در شرایط کنونی یک بنگاه اقتصادی ورشکسته
و بدون بازده است ،بگونه ای که ادامه حیات آن با شرایط کنونی ،تنها موجب ضربه زدن به بدنه اقتصادی
جامعه و صللنعت میشللود .لذا تغییر رویهها امری ضللروری اسللت و در این راسللتا پیشللنهادات ذیل ارازه
میگردد:
 -0گذر از تولید خودرو ملی و توقف تولید خودروهایی که نه تنها در بازار داخل در شرایط عادی و بازار
آزاد مورد اقبال قرار نمیگیرند ،بلکه حتی در بازار کشورهای منطقه نیز با استقبال روبرو نشدهاند و
جایگزین کردن تکنولوژی برتر و تولید خودروهای شرکتهای صاحب فناوری.
 -2کاهش تصدیگری دولت و ایجاد خصوصیسازی ،بازار آزاد ،فضای رقابتی و پیوستن به معاهدات
بینالمللی جهت تحرک و نوآوری قطعهسازان و خودروسازان داخلی.
 -9جلب اعتماد و جذ ،سرمایهگذاران خارجی و اعطای تسهیالت به آنان برای توسعه صنعت خودرو در
جهت تأسیس شرکتهای مشترک با خودروسازان جهانی
 -0تالش برای فراگیری علوم و تکنولوژیهای تولید قطعه و خودرو از شرکتهای جهانی و صرف
هزینه برای نوآوری آن.
 -9تثبیت شرایط بینالمللی و بهبود روابط دیپلماتیک میان ایران و سایر کشورها و ممانعت از افزایش
تنشها و فشارهای بینالمللی.
 -1نگاه جهانی به صنعت خودرو سازی و پیوستن به زنجیرهتأمین جهانی شرکتهای پیشرو و تبدیل
شدن به قطب منطقهای تولید محصوالت مشارکتی.
 -4گذر از اقتصاد نفتی و ایجاد نقاط قوت استراتژیک جهت تشویق شرکتها برای سرمایهگذاری
براساس مزیتهای موجود در ایران.
 -2تقویت قطعهسازی و سپس خودروسازی.
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